
P É T E R F Y J E N Ő É S A T Ö R T É N E T Í R Á S . * 

TRAGIKUS halálának harmincadik évfordulóján — s talán e kerekszám 
alkalmisága nélkül is — Péterfy Jenő nevét szeretném néhány percre 
közibénk idézni, azt remélve, hogy nevével előkelő és vonzó szellemé-

nek is legalább egy sugarát ideszólíthatom. Eltávozása után Angyal Dávid 
Renan utolsó beszédének erre a helyére utalt : «az egyén élete rövid, de az 
emberek emlékezete örökkévaló és ez emlékezetben van a valódi élet», — s aztán 
az idézethez, némi szkepszissel, hozzáfűzte : «Igaz, hogy ez Franciaországban 
volt mondva s nálunk az irodalom halottjai mélyebben vannak eltemetve . . .» 
Az azóta eltelt emberöltőnyi idő inkább e nézet mellett bizonyít, semmint 
ellene. Péterfy nevét egyre gyérebben emlegetjük s szellemével akárhányan 
már szóba sem állnak azokon a területeken, ahol az ő nyughatatlan érdeklődése, 
az emberi alkotóiélek legnemesebb hagyományain kifinomodott fogékonysága 
is megfordult. Feltámasztásra Péterfy emléke bizonyára nem szorul, de arra 
alighanem, hogy időnkint megújítsuk. Művében a múló évtizedek sok mindenen 
áthaladtak, ami a maga idején a kornak valamely zaklatóan időszerű kérdésére 
felelt, de az aktuális érdekkel nyilván fölér az a történeti érdek, amit ezek a 
megnyilatkozások a mi napjaink távolából nyernek. Péterfy élete pontosan 
a mult század második felére, írói munkássága annak utolsó negyedére esik. 
Ez a századvég ma világszerte belekerült a tudományos érdeklődés rohamosan 
bővülő anyagába, képének mintegy lezárt egységgé válását a rákövetkező nagy 
világszemléleti földrengés is nagyban siettette, szellemi örökségét rendre revizió 
alá vesszük, keressük benne az elbukott tudományos álmokat s még inkább 
a minden materiális enyészeten diadalmaskodó örök értékeket. Pétefry Jenő 
írói műve is a maga századnegyedének tart tükröt s még hozzá a legfinomabb 
s legérzékenyebb tükrök egyikét. Ami benne korára vall, magában is gazdag 
adalék a magyar szellemi életnek a kiegyezéstől a századfordulóig terjedő kor-
szakához. De minket — igazán szólva — még jobban érdekel az, ami benne kor-
szerűtlen, amiben valódi tudóslelkiismerettel számot vet ugyan a kor minden 
komoly szavával, de visszhangot adni valamennyire épen nem képes. 

A történetírás — a mult század vezető tudománya — a maga hivatása és 
módszerei felől olyan lázasan, mint épen Péterfy fellépése táján, talán még 
sohasem faggatózott. Problémái akkoriban nem csekélyebb kérdés körül forog-
tak, mint hogy egy nagy világáramlat közepén, mely mintha a multnélküliség 
veszedelmes szabadsága felé tört volna, újra végiggondolja s a kor törekvéseivel 
szemben — ha kell — megvédelmezze a maga multápoló és multértékesítő 
rendeltetését. Különös jelenséggel állunk itt szemben : a példátlan lendülettel 
előretörő exakt tudományok önmagukat mintegy rendre historizálták, fejlődés-
elméleti alapokra helyezték, de — ezáltal az időbeliség értékromboló relativiz-
musába kerülve — ugyanakkor gyökerében támadták meg magát a históriát, 
mintegy eltiltották volna attól, ami legbensőbb hivatása, hogy : a valódi s 

* Előadás a Magyar Történelmi Társulat dec. havi felolvasó-ülésén. 
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ezért időtlen kultúrértékek fenntartója és továbbadója legyen s a maguk 
mechanizáló hajlandóságával legszívesebben annak a területnek vizsgálatára 
szorították volna, melyen nem a lélek és szellem nagy csodái, hanem a természet 
törvényeit megismerni és hasznosítani vágyó gyakorlati ész erőfeszítései nyo-
mulnak előtérbe. Maga a «műveltség» fogalma vált vitássá : a lexikális tájékozott-
ság, a természeti tények rohamosan bővülő ismerete s a pusztán gyakorlati 
célú nyelvtudás oly mértékben kifejlesztette a korszerű «műveltség»-nek gőggé 
fokozódó önérzetét, hogy közben egyre kevésbbé tisztelt és kívánatos esz-
ménnyé lett az a magasabb, lelki műveltség, mely más, mint történelmi, bizo-
nyára nem lehet. Mintha pillanatnyilag egy parvenu-kultúra elektromos fény-
forrása vette volna fel a diadallal kecsegtető küzdelmet a történeti jellegű, 
igazi kultúrának ősi napsütésével szemben. 

Péterfy Jenő a gépi fogantatású fények újszerű káprázatában is rendít-
hetetlen hűségű napimádó maradt. Páratlanul hajlékony egyénisége ezen a pon-
ton merőben intranzigensnek mutatkozik : afelől, hogy a szellemi értékek 
nemes élményei csak a történelmi műveltség melegágyából sarjadhatnak, őt 
gondolkodóba ejteni sem igen lehet, csüggedt szkepszisbe kergetni pedig épen 
nem. Századának a «mythenzerstörendes Jahrhundert»-nek önbizalmat harsogó 
hullámai valójában terméketlen szkepticizmussal árasztották el a tudományok-
nak szinte egész területét. A történetírás is a századközépi pozitivizmusnak 
még valóban becses és nagy igazságát is bizonyos megfélemlítettség mohóságá-
val fogadta magába, az újat mintegy csereárunak tekintve, melynek fejében 
a régiből aránytalan áldozatokra szánta rá magát. A tárgyilagosság üdvös 
termőelvéből dogmatikus merevségű iskolát csinált s abban a történeti mult 
ihletszerű megragadásának még lehetősége is minden katedrai tekintélytől 
nyomban megfosztatott ; a multakra alkalmazott emberismeret is meglehető-
sen hitelét vesztette, a történeti alakok lelkéhez e megrozsdásodott eszköz 
helyébe «természettudományosabb» kulcsok után keresgéltek s a száműzött 
pszihognózis által elhagyott területen csakhamar meg is kezdte a maga felelőtlen 
erőszakoskodásait egy új támadású, igen mutatós tudományág : a pszihiátria. 
A fantázia — melynek hajtóereje nélkül pedig a legexaktabb tudományok sem 
boldogultak — i t t kompromittált fogalommá vált, a történeti «eszmék»-et és 
«szellemek»-et pedig hovatovább épenséggel csak macskakörmök között idéz-
gették, mintegy a történetírói pályára lépő fiatalság ijesztgetésére. 

A racionalizmusnak e nagy és tartós áradásában, melynek nyomán — ma 
már lát juk — a polgáriasodásnak, az életigényeknek és életformáknak csak-
ugyan páratlan meggazdagodása támadt, a kor legjobbjai — «rari nantes in 
gurgite vasto» — maguk is akárhányszor irányt látszottak téveszteni. Péterfy 
nálunk ama kevesek egyike, kik a régi, arisztokratikus eszmény Ararát-hegyét 
minden vészverődésen át látva-látták. A sokat, de nem mindenkinél joggal 
emlegetett «történeti érzék» benne valóban elevenen élt, épen abban a korszakban, 
mikor erről bizonyságot tenni kétszeresen nehéz volt. A külső világ tényei elől — 
korának mohó ténykultusza közepette — el nem zárkózott, a sokszor fájdalmas 
objektív igazságokkal elszántan farkasszemet nézett, if jú éveinek természet-
tudományos érdeklődése lelkifejlődésében maradó nyomokat hagyott, de 
mindez alá nem áshatta biztos történeti érzékét, mely ránézve valóban a szel-
lem szabadságának volt mentsvára. Amit Meinecke szerint a Történelem mond : 
«Légy szabad s légy tenmagad !» — arra Péterfy egész lényével rezonál. Ha 
valakié : az ő írói műve csakugyan egy szellem naplója s annak minden lap-
járól e mély történelmiség fuvallata árad felénk. 
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Ezért számíthat egyénisége — hitem szerint — a kegyeleten túl bizonyos 
érdeklődésre itt is, a szaktudomány előadói asztala mellett, hová egyébként 
merőben esztétikai ihletű munkássága talán csak ajtót tévesztve kerülhetne. 
Történettudós Péterfy nem volt s ellenmondani annak sem bírnék, ki tudós 
voltát általán kétségbevonná. Éber és minden önáltatástól ment tudományos 
lelkiismerete mellett lényéből hiányzott a tudománygyarapító anyagfeltárás-
nak és ítélkezésnek az az ösztöne, mellyel magát valamely felvett témában 
az ahhoz tartozó egész ismeretkomplexumnak számbavételére fegyelmezni 
képes lett volna. Artista-lelke az igazságbán is mindenekfelett annak szépségét 
ragadja meg s azzal szemben, amit megismert, az objektív közlés ösztöne a 
szubjektív élmény fontossága mellett szinte elenyészik. A tudós megnyilatkozási 
formája : a könyv ; Péterfy könyvet nem is írt : önmagára az essay műfajá-
ban talált, melynek alkati egyszempontúsága lehetővé tette, hogy benne 
kedvére kifejthesse az őt személyesen érintő szempont fölvetésének szak-
tudósra nézve ismeretlen fényűzését. 

Az ily sajátképi esztéta-természetek értékelméleti állásfoglalása mintegy 
adva van egyéniségükben, a szellemi értékek kultuszát vérökben hordozzák, 
ebből fakadó mély történeti tudatuk nem függvénye koráramlatoknak vagy 
tudományos elméleteknek és rendszereknek, szilárd idealizmusuk megfér az 
ízlés és fogékonyság legnagyobb szabadságával és hajlékonyságával. Péterfy 
a nagyságnak kijáró tiszteletet szűkkeblűen megtagadni a magáéval ellentétes 
erők iránt sem képes. Távol van tőle minden elvtelen eklekticizmus vagy 
megalkuvás, de távol az a fajta dogmatizmus is, mely a saját magaslati helyét 
elfoglalva — hogy Carlyle szavával éljek —, «felhúzza maga után a létrát». 
Kora pozitivista törekvéseiben a nagy egyoldalúság mellett észrevette a nagy 
igazságokat is s magának az erőfeszítésnek heroikus szépségét már kortársi 
szemmel is szinte történeti távlatból csodálta. 

Hazai történetírásunknak kiegyezésutáni, pozitivista alapokon meg-
induló munkavégzéséről is Péterfy legkorábbi nyilatkozata esztétikai fejtegetés 
kapcsán esik, még nem a Gyulai folyóiratában, hanem az Egyetértés tárca-
rovatában, hová Péterfy színházi kritikáit írta. Az úgynevezett «akadémiai 
pályadíj-tragédiák» bökkenőiről elmélkedve, talajtalan voltukat összefüggésbe 
hozza a történetírás egykorú állapotával : «Hogy — úgymond — minden 
kitérés nélkül fejezzem ki gondolatomat : majd ha lesz művészi történet-
írásunk, lesz történeti drámánk is». Csakhogy történetírásunkból az önkény-
uralom politikai ihlete után most szinte minden ihlet elszabadult. «Történeti 
műveink nagyobbrészt értekezésekkel teleszórt repertóriumok.» Egy lapjuk 
sincs, «mely plasztikai benyomást kelthetne, mely az adatkeresőn kívül a 
fantázia emberét, a pszihológot, a történetfilozófust is érdekelhetné. Kivájt 
szemmel tekintünk a mult felé». 

Ezt a szót a történetírás és művészet közti finom szálak védelmében — 
melyeket a XIX. század elszaggatni készült — irodalmunkban váltig ismerjük ; 
mindig írók és esztéták mondták ki. Három esztendeje, épen e helyről, Gyulai 
Pál művéből is sűrűn idéztem az idevágó panaszokat. A józan racionalizmusról 
annyit vádolt Gyulainak folyóirata épen a történetírás múzsai részének vált 
valóságos refugiumává. S mikor Péterfy e szemle kötelékébe lépett, valóban 
megtalálta azt a helyet, hol kimondhatta, ami e részben a szívén feküdt. 

Itt már kezdettől fogva Tainenek természettudományosan pszihologista 
történetírása volt az, mellyel személyes érdeklődése is s egyes új könyvek 
alkalmisága is lépten-nyomon szóbaállni kényszerítette. Taine volt az első 
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külföldi író, kivel a Szemlében foglalkozott, mikor ennek Angol irodalom-
történet-ét Akadémiánk a hazai értelmiségnek is kezébe adta. Majd a Les Origines-
nek módszertanilag talán legbravúrosabb jakobinus-kötetéről adott szerzőjé-
nek egész modorát élesen megvilágító fejtegetést. Közbül pedig a Filozófiai 
Irók Tára egyik kötetének előszavában Taine filozófiájának belső nagy ellen-
mondását tá r ja fel. Ennek a filozófiának lényeges elemeihez Péterfyt is meleg 
élményemlékek fűzték, ifjúkori Hegel-kultusza idejéből. Csakhogy a Taine 
jellegzetesen francia hegelianizmusában Péterfy a «tudományos önbizalom» 
veszedelmes szisztematizáló önkényét érezte ; Taine — írta — «mintegy 
markában akarja tartani a világot». «Nem nyughatik, míg a szellemi élet összes 
jelenségeit, a történeti fejlődés folyamát néhány elvont formulába nem szorí-
totta.» Péterfy ebben a mechanizáló mohóságban a történet egyéni, szinguláris 
nagy értékeit látta elmerülni, azt, «mi az egyénben egyedül a géniusz ajándéka, 
a természet t i tka s örökké megmagyarázhatatlan». Szerinte Taine történet-
írónak nem szigorú methodusa által, inkább annak ellenére kiváló. Ami érté-
keset ad, azt fantáziájával adja, mely magát tulajdonosát abba a csalódásba 
ejti, hogy nem képzelmét követi, hanem mathematikai törvényszerűségeket 
fedez fel és természettudományosan analizál. Hogy a tudomány ily ráncba-
szedése neki sem sikerült : Péterfy sajnálja legkevésbbé ; benne metafizikai 
csalódásai után is még mindig elég a metafizikai hűség ahhoz, hogy ily törek-
véseknek még lehetőségét is elvesse : «Igazán — így ír — a történetre a szigorú 
természettudományi módszert alkalmazni majdnem oly képtelen gondolat, 
mint a művészetben a mechanika törvényeit keresni». Igy megszűnik a történet-
írásnak szokott értelemben vett művészete s lesz belőle pszihológia, annak is 
egy ága : a fiziológiai empirikus lélektan, melyből a lélek létezésének, mivoltá-
nak metafizikai kérdései végleg kikapcsolódnak. Taine történetírásában ez a 
legradikálisabb fejlődési fok még nem tükröződik, teljes diadalra a történet-
írásban — épen a Péterfy által oly mélységesen érzett akadályok miatt — nem 
is jutott , annál inkább egy Tainetől nagyon is függő más területen : a modern 
regényben, annak zolai roman expérimental-változatában, hol a kor tudomá-
nyos irányzata kényre-kedvre berendezkedett, kánoni tekintélyre emelkedett 
s az irodalmat a «kommandierte Poesie» olyan megvalósulásává tette, minőről 
Goethe aligha álmodott Péterfy — akárcsak a történetírásnál — it t is kate-
gorikusan tiltakozik a természettudományi hübrisz túlkapásai ellen : «Zola 
az embert beteg állatnak nézi, a világot boncteremnek, az életet rothadásnak, 
az emberiség szellemi fejlődését fiziológiai funkciók játékának». De ha «egy 
írói iskola a szabad költői megfigyelést a laboratórium eljárása szerint szeretné 
szabályozni : ot t hozza érintkezésbe az irodalmat és tudományt, hol egy-
mással sohasem találkozhatnak s az irodalom sohasem lesz a fiziológia illusztrált 
kiadásává». 

Valahányszor Péterfyről írtak, Tainenel való kapcsolatát — valami 
szívós rokonság-feltevés alapján — kelleténél körülményesebben feszegették. 
Annyi bizonyos, hogy gondolatvilágát megtermékenyítette, de a maga párt-
jára meg nem nyerte. Viszonyuk a modern történetbölcsészet két nagy irá-
nyának : a német individualizmusnak s a francia-angol pozitivizmusnak inkább 
örök szembenállására, semmint valami alkalmi egyezkedésére vall. E két irány 
történeti felfogás tekintetében múlhatatlanul elütő értékelméleti álláspontra 
helyezkedik s Péterfy egyén-tisztelő történelmi idealizmusa azt a Tainet, 
ki szerinte «hogy szisztematikus maradhasson, megöli az egyént» : lelkifejlő-
désébe szervesen föl nem vehette ; esztéticizmusa, mely a szépség, nagyság 
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és tragikum elkülönülésen alapuló értékei felé ragadta, Taine műhelylevegőjé-
ben, honnan a gépi törvényszerűség preparátumai kerültek elő, otthonossá 
nem válhatott. 

Korának vezető történetírói közül más volt az, kinél a saját eszményei 
nemcsak hogy el nem torzultak, hanem az «unser Selbst auslöschen» nagy 
objektív elve mellett is méltóságukat és hatóerejüket megőrizték : Ranke 
Leopold. Rankéhoz őt benső rokonérzés csatolta s már az sem véletlen, hogy 
a nagy történetírók közül elsőül vele kötött ismeretséget : művében a történet-
tudomány földjének Hegel gondolatvilágától előidézett legáldásosabb meg-
termékenyülését csodálta. Tanulmányt Rankéról sohasem írt, de a neve mind-
untalan a tollába szaladt. Taineről szólva, mindannyiszor rá is fordítja a beszé-
det s ha fejtegetésébe talán másokat is belevon : oly apróra s szemmellátható 
érdekkel, mint őt, senki mást. Ha ezt a kérdést veti fel : «Mi a művészi történet-
írás?» — bizonyosra vehetjük, hogy Rankéról is beszélni fog s hogy az övét 
valóban annak tartja. Mikor egyik Taine-tanulmányában Macaulay «politikai 
eposz»-ának gyakorlati szellemével szembeállítja Ranke felfogását, kinél 
«történeti eszmék fénye hatja át az idők szövetét» : nem nehéz rájönnünk, 
hogy melyik irány mellé áll rokonszenvével. Sőt innen már azt is gyaníthat-
juk, hogy midőn a drámaírásra termékeny történettudományról beszélt, 
akkor is elsősorban a Ranke fölfogása járhatott elméjében. «Alakjai — írja 
róla — fölülről nyerik a világítást. Oly ponton állanak, melyre ráverődik a 
kor uralkodó viszonyainak minden sugara. Ezek fényében tűnik most föl 
hol egy, hol más egyéni vonás ; gyorsan, élesen, futólag a ,mult árnya lebbenése' 
s az olvasót a valóság illuziója csak annál inkább elfogja.» Ranke alakjai nem a 
Taine pszihológiai preparátumai, nem is a Macaulay széles, részletekben gaz-
dag festményei, hanem «fölidézett szellemek». Ezeket a fölidézett szellemeket 
kívánta volna Péterfy történeti tragédiáink rétori figurái helyébe s ha vala-
mitől, az ily Ranke-féle felfogástól várhatta, hogy bennök megindítsa a vér-
keringést. 

A nagy német tudós a tényeket sem mellőzi s rámutat azok kapcsolatára, 
de anélkül, hogy azt pszihológiai kétszerkettő módjára határozott formulákra 
visszavezetné ; a részletet a történet folyamán átalakuló eszmékbe füröszti — 
írja Péterfy — s valóban nemcsak «Staats- und Hofhistoriograph» ő, hanem 
ezeknek a történeti eszméknek is belső titkos tanácsosa. 

Ezt a Macaulay-Ranke párhuzamot — melyre a Taine-essaynek is egyik 
legnyomatékosabb hangsúlya került — Péterfy még finomabban kidolgozta, 
mikor Macaulay egyik legnagyobb tisztelőjéről, Csengery Antalról emlékezett. 
Csengery Macaulay könyvében látta a történetírás tökélyét s benne elfogódva 
Rankéra igen is szűk mértéket alkalmazott. Péterfy élt az alkalommal, hogy 
Ranke történetírói nagy erényeire újra nyomósan rámutasson. Az igaz, nála 
hiányzanak a széles tableauk, de egy tagadhatatlan : a legszigorúbb történeti 
kompoziciónak mestere. E kompozició nagy nyugalmát Csengery hasztalan 
magyarázná közönyösségre : Péterfy annak más gyökerét tudja. Rankénál — 
mondja — «a szemlélet nyugodtsága panteisztikus mélységű fölfogásból ered ; 
neki a történeti hatalmak küzdelme ,isteni színjáték', melynek lefolyását 
morális vagy politikai rokon- vagy ellenszenv nyilatkozataival megzavarni 
nem szabad». 

Ugyancsak e Csengery-essayben Péterfy visszakanyarodik arra a pontra 
is, hol szavát a történetírás problémái felől egy évtizeddel korábban is hal-
latta : a földolgozás művészetének kérdésére. Olyan pont, melyben Csengerynek 
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szívvel-lélekkel helyeselhet. Látja a viszonyok javulását «s ha — úgymond — 
Csengery szava erre közvetlen hatással nem is lett volna, megmarad azon 
érdeme, hogy első volt, ki bátran rámutatott történetírásunk elhanyagolt 
állapotára. Különben szavát még mindig időszerű hallani s időszerű ismé-
telni, míg lesznek adatgyüjtőink, kik azt hiszik, hogy e különben eléggé nem 
becsülhető munkával már a történetíró hivatásának megfeleltek». 

A szemlélődés nyugodtabb atmoszférájából a kíméletlen polémia metsző 
légkörébe ragad Péterfynek Történet és természettudomány című terjedelmes dol-
gozata, melyben szinte összegezi s a századvég egyre hódítóbb mechanikai 
irányzatával szemben a nála sohasem hiányzó személyes érintettséggel feltárja 
mindazt, mit a történeti felfogás felől — hogy a saját szavával éljek — «a begyé-
ben hordott». Jobb alkalmat erre keresve sem találhatott volna Emil Du Bois-
Reymond jeles német fiziológus könyvének megjelenésénél, melyet joggal tart 
szimptomatikus jelentőségűnek, mert benne már az exakt fölfogásnak valósá-
gos győzelmi jelentése harsog mindennemű spekulatív-esztétikai ábránd, sőt 
általán minden «polgári» történet szerencsés és végleges eliminálása alkalmából. 
A természettudomány itt már a kultúra abszolut szervévé válik, a természet-
tudományok története a sajátképi kultúrtörténetté, szemben a külsőségekkel 
bibelődő polgári, hadi és politikai történettel. Péterfy megmutatja, hogy ez a 
támadóeszköz csakugyan kétélű : a saját fegyverével veri meg s kergeti önellen-
mondásba a «sub specie laboratorii» ítélkező történetelmélet lovagját. A ter-
mészettudományos tényekkel szembeállítja az akarati tényeket, melyek lánco-
latának kifejtésére mégsem használhatunk skalpelt. «Ranke — mondja — 
közel kilencven kötet ,polgári' történetet írt össze s elmulasztotta benne vizs-
gálni, a természettudományi ismeretek milyen hőfoka mellett fejlődhetett s 
erősödhetett meg például az abszolut monarchia eszméje.» Du Bois-Reymond 
a polgári történetnek az «antropocentrikus perspektíva» kizárólagosságát veti 
szemére ; a természettudomány álláspontja archimedesi. De nem époly ex-
kluzív-e ez is? A (dér végtelenségébe» helyezve persze hitványságnak, néhány 
kultúrnép lázképzeteinek nézhetjük a világtörténetet — mondja Péterfy s 
tréfás Loreley-alluzióval teszi hozzá : «Und das hat mit ihrer Perspektive die 
Naturwissenschaft getan». És — fűzi tovább — szigorúan természettudomá-
nyos-e ez a szempont? Nem inkább biztatni kellene-e a polgári történetírót, 
hogy a történet összevisszaságában is a törvények játékát mutassa : a történeti 
okozatosságot? De úgy látszik : «a történeti okozatosság iránt elvesztheti érzé-
két még a legjelesebb természettudós is, kiben különben a mechanikai okoza-
tosság ösztöne geniálisan kifejlett». Élénk dialektikával boncolja Péterfy a 
szerző történeti korszakait is, ki például a római birodalom bukását a technika 
fejletlenségének rovására írja : mit tehetett volna — úgymond — a barbár 
invázió, ha a római akár egy XVI. századi tűzfegyvert talál is csak föl? Péterfy 
is kérdéssel felel : «Ki jár el inkább a természettudományok szellemében, egy 
jeles polgári történetíró-e, ki a római birodalom bukását dönthetetlen ténynek 
veszi s úgy rajzolja, mint a multban működött ezerféle ok szükséges következ-
ményét ; vagy pedig a természettudós, ki egy XVI. századbeli kováspuskával 
agyondurrant minden történeti kauzalitást?» Du Bois-Reymondnak a maga 
eszményeire nézve sértően radikális történetelmélete Péterfyből a dolgozat végén 
kicsalja saját álláspontjának hasonló kérdésekben egyre ajkán lebegő, de most 
valóban ditirambikus igékre talált hitvallását: «A történet mozgató hatalmát 
— mondja — s fejlődésének törvényét nem a természettudományi ismeretek s 
nem a bármily eszményi fokon álló technika határozzák meg, hanem a népek 
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jelleme, az államalakulások behatásai, az emberi akaratnak s tehetségnek a 
,népek millióin' csodálatosan átszűrődő nyilatkozásai». 

Negyven év távolából, mire Péterfy e nézetei szinte vérünkkéváltan a 
magunkéi is lettek, pillanatnyilag talán hajlandók volnánk kétségbevonni : 
lehettek-e valamikor is — Nietzsche kifejezésével — «unzeitgemässe Betrachtun-
gen?» Péterfy harci állása arra a shakespearei jelenetre emlékeztethet, melyet 
ő maga oly szívesen idézgetett : a Lear király «keserű bolond»-jáéra, ki kanalával 
nagyokat ü töt t a fazékból fel-felvetődő angolnák fejére : «Vissza veletek a 
pástétomba !» De a következő pillanatban eszünkbe jut, hogy az «exakt» egy-
oldalúságoknak ezek a nyughatatlan angolnái a mi napjainkig sem főttek egé-
szen puhára s akkor bízvást elhihetjük, amit Péterfy szavairól egy jeles kor-
társa, Angyal Dávid mond, hogy azok a maguk idején «fáklyát gyújtó fejtege-
tések voltak nálunk, hol hamar utat tör magának oly külföldi új elmélet, mely 
kicsinyli a szellemi tudományok valamelyik ágát». 

Hogy a szellem patrimóniumába akkortáj t a fiziológia még orvosi érte-
lemben is mily merészen beleszántott, újra kitűnik Péterfynek azokat a lapjait 
forgatva, miken genietisztelete legszentebb tárgyának, Széchenyi Istvánnak 
nagy alakjához fordult. S hogy a Péterfy felfogásával ellentétes erők el máig 
sem sorvadtak, mutat ja , hogy az a kérdés, mely a Széchenyi-problémában 
Péterfy polémikus kedvét fűtötte, még a legközelebbi multban is — s épen e 
felolvasóasztal mellett — élénk megvitatás középpontjába került. 

A magyar szabadságharc lélektani mozzanatokban bővelkedő korszaka 
Péterfyt erősen vonzotta. Egyes idevágó műveknek, főleg a Görgei István 
könyvének megjelenése alkalmából hol egy, hol más részletében ragadta meg 
e témakört s egy avatott bírálója szerint kevés ahhoz foghatót írtak, mint amit 
ez alig ismert, de annál jelentékenyebb essayiben találunk. Szilágyi Sándor 
millenáris vállalata számára vele szerette volna megiratni a szabadságharc 
történetét. De e szép feladatnál is jobban sarkalta becsvágyát és nyugtalaní-
tot ta képzelmét az, hogy a forradalom legnagyobb áldozatának, Széchenyi 
Istvánnak tragikus lelkét és sorsát tegye mély vizsgálódás tárgyává. Róla 
tanulmányt is tervezett, ez nem készült el, de töredékei előttünk vannak hat 
kisebb cikkben, miket a Levelek egyes köteteinek, majd az Utirajzoknak s Hír-
lapi Cikkeknek megjelentekor írt. Szelleme pedig előttünk van a hetedikben : 
egy nagyterjedelmű dolgozatban, mely Grünwald Béla Új Magyarország-ának 
kritikai taglalása. 

Péterfy már korábban, a Levelezést ismertetve, még a döblingi legsúlyo-
sabb évek nyilvánvalóan pathológikus emlékeit sem igen bolygatta ; ezek — 
írta — «kényszerű otiumának játékai, melyeknél azért sem szabad sokáig időz-
nünk, mert Széchenyit nem illik a puszta kiváncsiság szempontjából tekinteni». 
Nem illett Péterfynek, de a bátorságában új keletű ismeretei által megerősített 
Grünwald Bélát efféle gátlások még Széchenyi ifjúkori naplóinak felhasználása 
közben sem igen feszélyezték. Ő — kiben Péterfyvel, öngyilkosságukon kívül, 
érintkezőpontot vajmi nehezen lehetne találni — épen e naplókat vetette egy 
még erősen tapogatózó új tudománynak, a pszihiátriának szabad prédájául. 
Krafft-Ebingen készült fel a Széchenyi-probléma «korszerű» megoldására, bár 
sietségéből arra sem igen futotta, hogy a német főmester tanainak túlságosan 
végére járjon. Csak a minap jutot t a Nemzeti Múzeum birtokába egy mentoni 
levele, melyet műve írása közben egy nagyműveltségű budapesti hölgyismerő-
séhez intézett. «Krafft-Ebing — írja ebben —, kivel felfogásomat közöltem, 
mindenben egyetért velem s elcsodálkozott pszihiátriai ismereteimen. Pedig 
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csak az ő könyvét olvastam el, azt sem egészen.» Majd hozzáteszi : «Tudomá-
nyos szempontból különben nem volt skrupulusom. A dolog oly világos, mint 
a nap». 

A skrupulusnak ezt a jótékony hiányát Péterfy sem Grünwald ered-
ményei, sem általán a pszihiátria illetékessége felől tanusítani nem képes. 
A pszihológia és fiziológia alapkérdéseiről van itt szó. Kemény a maga Szé-
chenyi-tanulmánya élére még azt írta : numen adest ; «most más hangból megy 
a nóta : psychiatria adest». A lángelmékre rossz idők járnak : «Még csak a 
kezdeten vagyunk s máris aggasztó az ,illustris' betegek száma ! Ha így 
haladunk, végre odajutunk, hogy minden lélektani sajátosságot idegbetegség-
ből fejlesszünk s az egész világ egy derűre-borúra rendezett sanatorium lesz». 
A szkémák bizonyára merevek, de még öregebb hiba, hogy minden szigorú-
ságuk mellett nagyon hajlékonyak is, «s a pszihiáternek csak kisujjunkat kell 
odanyujtanunk s az szőröstől-bőröstől elnyeli az embert». Péterfy úgy véli, 
hogy míg Széchenyinél a lélektani kapcsolatok fölmutathatok, addig a pszi-
hológnak mindig van annyi szava, mint a pszihiáternek. Érdekesebb egy nagy 
egyéniség lelki organizmusának törvényeit keresni, mint azonnal dezorgani-
zációjából indulva már «a Kelet Népé-t oly éneknek tartani, melyhez a hang-
jegyeket az elmebaj írja». Széchenyi lázas tevékenysége vezethetett idegbajra, 
de merészség e következményt kizárólagos okká tenni. S mily önkényesen 
használja fel Grünwald magukat a naplókat ! Belőlük «egy hatalmas lélek 
rezgéseinek épen csak hullámvölgyeit összegezi» ; pedig ahol mély a völgy, 
ott magas a csúcs s a naplók e magaslatot is mutatják : szellemi egyéniségének 
dialektikáját, mellyel lelke beteg elemeit is fölszívja s belőlük, mint tengeri 
kagyló, gyöngyöt is termel. S hová nem ragadja Grünwaldot a maga tudomá-
nyos hippogriffje ! Az ingatag alapelvre — mint á-ra a bé — következik a 
legképtelenebb föltevés, hogy : «Széchenyi és Kossuth közt nem volt más 
elválasztó, mint az elsőnek betegsége». Ily felfogás Péterfy szemében lábbal 
tiporja a történetet. Hiszen Széchenyi is mondja : csak a modor választja el 
őket egymástól. «De ez a ,modor' volt Széchenyi lelkének lelke» — teszi hozzá 
Péterfy. 

Már említém, hogy Grünwald könyvéről is, Péterfy bírálatáról is nem-
régiben — s nem is egyízben — e falak közt újra sok szó esett. Orvosi tudomá-
nyunk egyik kiválósága, Schaffer Károly Széchenyi István idegrendszere című 
akadémiai értekezésében szakorvosi tekintéllyel mintegy új életre keltette 
Grünwald felfogását ; ennek művében különösen a gondos klinikai észlelés 
magaslatán álló részletezésnek adózik őszinte elismeréssel. Kevesebb jut 
ebből az egykorú kritikai tanulmánynak, mellyel Schaffer nyilván nem Péterfy 
köteteiben, hanem a Budapesti Szemle aláíratlan közleményében találkozván, 
mintegy leeresztett sisakrostélyú ellenféllel áll szemben. Véleménye különben 
az, hogy az író «nagyon alulmaradt a valóság megállapításában», mert Széchenyi 
Döbling előtti pályájának felfogásában «mindenre a pszihológus mértékét 
illesztette». Az igazság Grünwald részén van, csak abban nincs, hogy Széchenyi 
idegbaját melanchóliának minősíti ; az elmekórtan mai álláspontján — úgy-
mond Schaffer — «cyclothymiás és schizothymiás» lelkialkat vegyülékének 
kell azt nevezni. 

Visszhang nélkül Schaffer vélekedése sem maradt : Társulatunk nagy 
Széchenyi-kiadványa kapcsán e helyről Angyal Dávid tért rá vissza, hogy — 
mint mondta — az elmegyógyász szép görög műszavainak tiszteletbentartása 
mellett is figyelmeztessen, hogy Széchenyi betegsége ma már orvosi megfigyelés 
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útján nem, csakis történeti adatok alapján diagnosztizálható ; ezeknek his-
tóriai vagy lélektani értékéhez pedig a hozzászólás jogáról a történetírás soha 
le nem mondhat. Ezt a jogot túl Péterfy sem lépte, midőn Grünwaldról úgy 
ítélt, hogy az elmekórtant egészen meg nem értette, Széchenyit pedig egészen 
félreértette. Széchenyiről Kemény óta Péterfynél szebben és jobban nem írt 
senki. «Grünwald könyvének — véli Angyal — majdnem legnagyobb érdeme 
az, hogy felingerelte Péterfyt egy prózai remekmű megírására». 

Ime : egy jellegzetesen századvégi tudományos kőhajítás hullámgyűrűje 
napjainkban. Az exakt természettudományi s a történetpszihológiai gondol-
kodás örök széthúzása, melyben egy Széchenyi-féle nagyság máig sem kerüli el 
Patroklos sorsát. Ám mégis : más a hivatásosan járatos szakember hozzászólása 
a huszadik században, mint volt az elmekórtan új adeptusának felelőtlen 
hamarsága a tizenkilencedikben. Az igaz, hogy higgadt és fegyelmezett tudo-
mányos körökben Grünwald nézete meggyőzően már a kilencvenes években 
sem hatot t : a felette tar tot t emlékbeszédben Láng Lajos a Széchenyi-könyvhöz 
érve, elnémította az emlékezés szavát, mondván : «azt hiszem, vétenék a kegye-
let ellen, ha oly munkával foglalkoznám, melyet a legszelídebb ítélet mellett 
is elhibázottnak kell tartanunk». De a tudomány vétója nem igen szokott 
elhatolni abba a politikai viszonyoktól is mindenkor befolyásolt «közvéle-
mény»-be, melyet Grünwald elmélete erősen felizgatott. S Péterfy aggódó 
intelme épannyira szólt a hamarkész szerzőhöz, mint ehhez a még hamarabb 
kész, minden újdonságon kapva-kapó lelkesedéshez. Attól félt, hogy a nemzet 
történeti tudatából az inkább szánalmat, mint lelkesedést keltő pathológiai 
esetek világába ragadják ennek a történeti tudatnak egyik leggazdagabb 
táplálóját : Széchenyi pályáját és alakját, melynek igézetétől Péterfy halála 
percéig nem bírt megválni. 

* * # 

Mi pedig — miután a rendelkezésünkre álló időt talán jobbára nagyon is 
egyes részletek aránytalan megvilágítására vesztegettük — megválni készü-
lünk Péterfy sokszínű alakjától, mely a vele foglalkozót ily önkéntelen ott-
feledkezésekre könnyen hajlamossá teszi. E részletek után már nem szólhatunk 
írói művének épen legegységesebb egészül szánt fejezetéről, a Heinrich Gusztáv 
nagy vállalata részére munkába vett Görög irodalomtörténet-ről, pedig ennek a 
történetírásról szóló fejezete — ha talán felfogásában némi módosításra és 
kiegészítésre szorul is — különösen esztétikai részében a maga benyomásaiból 
alakító arcképfestőművészetnek teljes diadallal megállt próbája s méltán 
alkalmazták rá azt, amit Péterfy írt görög tanulmányai legfőbb mentoráról, 
Wilamowitz-Moellendorfról : «Míg a filologiai tudománynak ilyen termékei 
vannak, a klasszikus tanulmányok elleneseiről a legnagyobb lelkinyugalommal 
elmondhatjuk : Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek». 
De Péterfynek a századvég szellemével való kapcsolatáról — mely minket 
igénytelen fejtegetéseinkben legjobban érdekelt — ez egyébként csak szerzőjök 
halála után közzétett dolgozatok aránylag kevesebbet mondhattak volna 
s ezért is te t tünk le róla, hogy felőlük egy amúgyis hosszúra nyúlt felolvasás 
utolsó perceiben holmi tessék-lássék méltatgatásokba bocsátkozzunk. 

Hanem e végső percben sem állhatom meg — már csak némi megbocsát-
ható lokálpatriotizmusból sem —, hogy Péterfynek egy igen rövid, Összegyüjtött 
Munkáiban meg sem található könyvismertetésére ne utaljak. Ez kivételkép 
nem budapesti-szemlei cikk volt, hanem Társulatunk közlönyében, a Századok-
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ban jelent meg. Benne Péterfy — René Lavollée La Morale dans l'Histoire 
című munkáját bírálva — korának a történetfilozófiai problémák iránt tanusí-
tott tartózkodását, vagy épen visszautasító magatartását panaszolja. E tudo-
mányt a módszer kérdései mellett a szakemberek gyanakodva s kételkedve 
oldalt hagyják vagy egészen elfelejtik. Péterfy az élő történettudományt ily 
elvi háttér nélkül a lélektelenné merevedés veszedelmétől félti. Tudományunk 
mestereit mindig oly írókban ismertük fel, kik a tények kapcsolatát a lehető 
legmesszebb kísérték és kötötték össze egyre általánosabb tényekkel. Az 
objektivitás elvét ettől az emberi szellemben önként felvetődő törekvéstől 
még ne féltsük : a tények pártatlan mérlegelésének kötelessége nem terjed ki 
egyszersmind az érzület elfojtására : «mihelyt egy történetíró e névre érdemes, 
mihelyt a tények bonyolult kapcsolatait keresi : alanyisága tehetségének, 
műveltségének minden erejével előtérbe lép». A történet filozófiája is örökké 
megteremtőjének tudományos és művészi ösztöneitől fog függeni. «Mert ha a 
szociológiai, pszihológiai kutatások még tízszerte több törvényt bocsátanak 
is a történetfilozófus rendelkezésére : egy Bossuet épúgy a földöntúli vezető 
gondviselésben fog hinni, mint egy Carlyle-i szellem az ő nagy embereiben.» 

Ily sorain át fakad fel legönkéntelenebbül Péterfy lelkének mély meta-
fizikai hajlama. Ilyenkor vallja ki legtisztábban, hogy benne csakugyan — 
mint egyik finom elemzője írta — «egy racionalista kor irracionális erői hány-
kolódnak». Ami szót ő a történetírás legmagasabb kérdései felől ejtett, valóban 
úgy volt mondva a tizenkilencedik századnak, hogy a huszadik is értsen belőle. 
Hozzánk is szól s a mi lelkünkből is beszél, valahányszor azt hangoztatja, mit 
neki nem annyira a kor s környezet ellenvéleménye, mint inkább valami belső 
sugallat kergetett az ajkára s amit legszebben talán Emerson-essayjének ebben 
a mondatában fogalmazott meg : «A szellemi dolgok végső kapcsolatában való 
hit az emberi műveltség legfinomabb életere». 

Rédey Tivadar. 

KIS KÖRÖK KIS KARIKÁI. 

Bennem nem lehet elnyomni a dali : 
kihajt szívem, újra meg újra kihajt ! 
Tavasz ostora űz : levelek ! viharok ! 
Villámlik a búm ! örömöm kiragyog ! 
Együtt karikázok a sugarakkal ! 
együtt trillázok a madarakkal ! 
Rím lesz minden lelkemben : játékos, gyermeki rím ! 
Igy játszanak egymással gyermekeim ! 
Ajkamon egy kis család mosolya ég, 
de ez a mosoly az emberiség ! 
Kis hullámokat verek, kis köröket, 
de így hódítom meg az Örököt ! 
Mert kis körök kis karikái 
által dübörögnek a népek csatái ! 

Gulyás Pál. 
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